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EDITORIAL

COLOFON

Elke dag 
scherp 
blijven

Corona heeft laten zien dat wij als mens kwetsbaar zijn. In 
de digitale wereld beseffen we ook steeds meer dat we 
kwetsbaar zijn en dat cyberincidenten niet alleen anderen 
kunnen overkomen. En we beseffen dat we elke dag op 
scherp moeten staan om zelf niet gedupeerd te worden.

De huidige situatie biedt kansen genoeg voor IT-security 
leveranciers en managed service providers die veel zorgen 
van klanten uit handen kunnen nemen met unieke diensten 
en persoonlijke service. Dat onderstreept des te meer 
waarom Infosecurity magazine nog steeds relevant is voor 
de markt. En het magazine is dit jaar vernieuwd. Naast een 
nieuwe uitgever en redactie voor het magazine, heeft de 
website nieuwe actuele content en geven we de sector een 
platform om contact te leggen met meer partners en 
leveranciers. 

Voor 2022 zijn er ambities en plannen genoeg om de 
IT-security markt in Nederland nog beter te informeren. Het 
ecosysteem van de IT-security markt bruist en daar willen we 
u van laten profiteren. Laten we elkaar het komend jaar 
scherp houden. Op naar een verrassend mooi nieuw jaar!

EDWIN FELDMANN 
is eindredacteur van Infosecurity Magazine

In veel opzichten was 2021 een bijzonder jaar. 
Natuurlijk stonden veel bedrijfsactiviteiten en 
contacten met klanten in het teken van corona. 
Hoewel een groot deel van de IT-sector relatief 
goed door de eerste lockdown is gekomen, 
kost(te) het veel organisaties wel de nodige 
moeite om medewerkers goed en veilig vanuit 
huis te laten werken.
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Secure Managed
File Transfer and Automation
Software for the Enterprise

Secure, Auditable, Automated
and Compliant File Transfer —
On-Premise and in the Cloud
(Work From Home).

Connect with Customers 
and Partners Digitally

Accelerate digital transformation
with a highly extensible,
high-performing and easy to use
Digital Experience Platform.

Secure Data Connectivity
and Integration

Connect Any Data Source to
Any Application with an expansive
collection of pre-built, standards-
based data connectors.

Availability and Performance
Monitoring for Networks, 
Systems, Applications
and the Cloud

Monitor Up/Down Status,
Availability and Performance
At-a-Glance. Assure the Performance
of Mission Critical Services.

•  SECURE FILE TRANSFER
•  NETWORK MONITOR
•  WEB CONTENT MANAGEMENT
•  DATA ACCESS INFRASTRUCTURE
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06  ‘Met een unified security platform verdwijnt 
de complexiteit’
De vraag naar Managed Service Providers (MSP’s) en 
vooral naar gespecialiseerde Managed Security Service 
Providers (MSSP’s) die bedrijven kunnen helpen veilig te 
blijven, is nog nooit zo groot geweest. Dat zegt Roger 
Timmermans, Sales Manager Benelux voor Nuvias.
MS(S)P’s zoeken daarom vooral naar een krachtig 
managed security platform.

08  Wat brengt 2022 op het gebied van 
cybersecurity?

 Worden we in 2022 eindelijk verlost van ransomware of 
niet? Cybersecurity expert Daphne Stevens van Perfect 
Day blikt alvast vooruit op de meest waarschijnlijke 
cyberdreigingen van het komend jaar. 

10  Dreiging van binnenuit kan diverse oorzaken 
hebben

 Het digitale gevaar komt vaak niet eens van buitenaf, maar 
kan net zo goed komen van een collega. Hoe dat werkt, 
legt Cees Broer van Matrix24 uit.

12  De security officer kreeg dit jaar veel meer 
stress

 Wat zijn de belangrijkste cyberdreigingen in 2021 
geweest? En wat kunnen we daarvan leren?

16  ‘Encryptie is niet zo ingewikkeld als het lijkt‘
 IT-security distributeur Infinigate verkoopt tegenwoordig 

ook de hardware security module van leverancier Entrust. 
Encryptie oogt vaak technisch en ingewikkeld, maar dat 
beeld klopt niet, vindt Peter Gowdy van Entrust.

18  Al je certificatenbeheer in één cloudplatform
 Het Certificate Management Platform van Sectigo kan 

sinds kort ook gebruikt worden voor het beheer van 
certificaten van externe Certificate Authorities (CA’s). En 
dat biedt een aantal belangrijke voordelen.

20 Hoe pak je als MSP een ransomwarecrisis aan?
MSP’s kunnen een waardevolle rol spelen bij het veilig 
opslaan van data in de cloud. Arcsver geeft een aantal 
praktische tips.

22 OT heeft zelfde hoogstaande beveiliging nodig 
als IT
Stormshield Cybersecurity is onderdeel van 
vliegtuigbouwer Airbus. Dick Gehéniau vertelt waarom 
security-oplossingen voor industriële IT zo belangrijk zijn.
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MSP

Nuvias helpt cybersecurity te verbeteren met Watchguard-oplossingen

‘Met een unified security 
platform verdwijnt de 
complexiteit’

Middelgrote bedrijven optimaliseren in toenemende 
mate hun IT-omgeving, maar gedurende dit traject 
gaat nog veel mis. Maar liefst 53 procent van deze 
bedrijven heeft in de afgelopen 24 maanden ten 
minste twee beveiligingsincidenten meegemaakt. 
Deze incidenten hebben weliswaar minder impact 
dan bij grote ondernemingen, maar belangrijke data 
is kwetsbaarder omdat er minder beveiliging is 
aangebracht. De aard van de cyberaanvallen is zo 
ernstig dat transformatie-initiatieven versneld 
moeten worden uitgevoerd. Dat vraagt om 
kwalitatief hoogopgeleide medewerkers die vandaag 
de dag niet eenvoudig te vinden zijn. “Hierdoor is de 
vraag naar managed service providers (MSP’s) en 
vooral naar gespecialiseerde managed security 
service providers (MSSP’s) nog nooit zo groot 
geweest”, aldus Roger Timmermans, Sales Manager 
Benelux bij Nuvias.

Primaire investering
De overgang van een IT-afdeling naar een dienst die 
cybersecurity en risicobeheer levert, kan een 
waardevolle oplossing zijn voor dienstverlenende 
bedrijven. De uitgaven aan managed security nemen 
toe, waarbij de wereldwijde MSSP-markt naar 
verwachting zal groeien van 31,6 miljard dollar in 

Hybride werken heeft in de afgelopen twee jaar de digitale transformatie voor bedrijven 
in een stroomversnelling gebracht. De beveiliging van hybride werken is wel complex 
waardoor de vraag naar verschillende security-diensten sterk toeneemt, onder andere 
voor de vele thuiswerkers. Dat biedt kansen voor MS(S)P’s maar ook voor een goed 
businessmodel en een krachtig managed security platform.

2020 tot 46,4 miljard dollar in 2025. Beveiliging 
belooft in de nabije toekomst een primaire 
investering te zijn voor bedrijven, ongeacht de 
omvang van de onderneming. 

Dat beeld ziet Timmermans nu al om zich heen. “We 
zien een sterke groei van MSP’s in de Benelux. De 
vraag is dan ook: wat verwachten dit soort 
IT-partners van hun security leveranciers?” Uit een 
recent onderzoek van Canalys blijkt dat MS(S)P’s 
vooral op zoek zijn naar een krachtig managed 
security platform dat makkelijk te beheren is en hen 
tijd bespaart. Tegelijkertijd hechten zij ook waarde 
aan een security-leverancier die hen ondersteunt 
rond sales, marketing, support en services.

De rol van de distributeur
“De rol van een distributeur hierin is van wezenlijk 
belang. Geen enkele partij binnen de ICT-supply 
chain heeft zoveel zicht op wat er zich in de markt 
bevindt aan partijen en oplossingen. Geen enkele 
andere partij is dus in staat om alternatieven naast 
elkaar te zetten en klanten daarover goed te 
informeren”, aldus Roger Timmermans.

Watchguard
Een van de security-merken die Nuvias in het 
portfolio heeft, is Watchguard Technologies. 
“WatchGuard is een merk dat zich kan meten met 
vele vooraanstaande firewall-merken. Maar 
WatchGuard is als enige leverancier in staat om uw 
complete IT-infrastructuur te beveiligen en om deze 
beveiliging te monitoren, al dan niet met behulp van 

De vraag naar 
gespecialiseerde MSSP’s is 
nog nooit zo groot geweest
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minder snel aan het licht en loopt de 
effectiviteit van de security gevaar”, 
zegt Umit Cinkiz, Channel Account 
Manager bij WatchGuard Technologies.

Het unified security platform beschermt 
omgevingen, gebruikers en apparaten op 
meerdere lagen. Zo werken de firewalls 
van WatchGuard Technologies naadloos 
samen met de diverse access points. 
“Een veilig draadloos netwerk is een 
cruciale basisvoorwaarde voor hybride 
werkomgevingen. De ingebouwde 
security-voorzieningen beschermen 
draadloze netwerken tegen bijvoorbeeld 
man-in-the-middle-aanvallen, rogue 
access points en ongeautoriseerde 
apparaten.”

Met AuthPoint biedt WatchGuard een 
krachtige oplossing voor Multi-Factor 
Authenticatie (MFA). “Gebruikers 
bevestigen hun identiteit via een 
pushbericht of One Time Passcode. Zero 
trust is daarbij het uitgangspunt. Wie 
zich niet op de juiste manier kan 
authenticeren, krijgt geen toegang.”  

MSP’s kunnen al deze 
beveiligingsdiensten beheren via één 
multi-tenant interface: de WatchGuard 
Cloud. “De uitrol en ingebruikname van 
bijvoorbeeld onze Firebox-appliances is 
dankzij dit beheerplatform een kwestie 

van minuten. Zo blijft er tijd over voor 
andere taken, wat de algehele security 
ten goede komt.” Daarnaast kunnen 
MSP’s met WatchGuard FlexPay zelf 
bepalen hoe ze zakendoen met de klant. 
FlexPay ondersteunt een grote 
verscheidenheid aan abonnements- en 
verbruiksmodellen.

Nuvias Digital 
Nuvias helpt partners door tools te 
ontwikkelen die uw leven en dat van uw 
klant helpen vereenvoudigen. Die toolset 
Dit is Nuvias Digital, een reeks 
hulpmiddelen waaruit de partner zelf kan 
kiezen welke tools hij nodig heeft voor 
het verder uitbouwen van zijn business.  
Denk hierbij aan tools als:

·  SkillUp – de trainingstool die toegang 
biedt tot de juiste (vendor) trainingen 
om de kennis te vergroten en zo 
klanten beter te kunnen helpen.

·  PowerUp – een marketing in a box tool 
waarmee een partner kant en klare 
campagnes kunt uitsturen naar zijn 
klanten. Dit vereenvoudigt de 
leadgeneratie.

·  NuviasRed – een white-labeled service 
pakket klanten service en onderhoud 
krijgen aangeboden.

externe partijen als bijvoorbeeld 
Riverbed”, zegt Timmermans. 
Met een Unified Security Platform 
verdwijnt complexiteit 
WatchGuard biedt een compleet 
portfolio met veilige en 
gebruiksvriendelijke oplossingen 
gebundeld in het unified security 
platform (USP). “Sommige partners 
gebruiken verouderde technologieën die 
niet goed met elkaar samenwerken. 
Hierdoor komen beveiligingsincidenten 
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DIGITALE BEVEILIGING

Deze cyberrisico’s worden volgend jaar belangrijk

Wat brengt 
2022 op het 
gebied van 
cybersecurity?

Phishing e-mails 2.0 
Phishing e-mails worden nog lastiger te 
onderscheiden van ‘echte’ e-mails. Criminelen 
worden steeds creatiever om phishing e-mails 
authentiek te laten lijken. Ze maken nu ook misbruik 
van eerdere mailconversaties om phishing berichten 
te verspreiden. Dit gebeurde recentelijk nog bij 
IKEA. 

Kennis is macht. Wanneer je weet wat je in 2022 kunt verwachten op het 
gebied van cybersecurity kun je passende maatregelen nemen. Wij vroegen 
Daphne Stevens, cyberexpert bij Perfect Day, om de verwachtingen voor 
2022 op het gebied van cyber security voor je op een rijtje te zetten.  

Internet of Things apparatuur (IoT) 
Bedrijven gaan steeds meer gebruik maken van IoT, 
zoals smart tv’s, smart speakers, slimme deurbellen 
en slimme netwerk printers. Het maakt het gebruik 
van technologie steeds makkelijker, maar 
tegelijkertijd wordt het ook duidelijk dat er op 
cybersecurity gebied veel zwakheden te vinden zijn 
binnen IoT. Zoals een hacker die meekijkt met jouw 

Cybercriminelen zullen steeds meer misbruik maken 
van gehackte slimme apparaten
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slimme deurbel. Gekraakte apparaten 
functioneren vaak als springplank om 
andere apparaten binnen het netwerk te 
infecteren. De verwachting is dat 
cybercriminelen hier steeds meer 
misbruik van gaan maken in het 
komende jaar. Daarom is het belangrijk 
om de basisbeveiliging van deze 
apparaten goed op orde te hebben. 

Ketenpartners 
Het afgelopen jaar hebben er al een 
aantal cyberaanvallen plaatsgevonden 
via ketenpartners. Hierdoor kan één 
cyberaanval schade toebrengen aan 
meerdere organisaties die zich in een 
keten bevinden. Denk aan de Zweedse 
supermarktketen die afgelopen jaar door 
een aanval de deuren heeft moeten 
sluiten. De verwachting is dat dit soort 
aanvallen in het komende jaar nog vaker 
zullen plaatsvinden. Om deze reden is 
het van groot belang om de 
ketenveiligheid op orde te krijgen en 
afspraken maken met ketenpartners 
over verantwoordelijkheden in het geval 
van een cyberaanval. 

Strengere handhaving door 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
De Autoriteit Persoonsgegevens gaat de 
AVG meer handhaven. Sinds de 
invoering van de AVG in 2018 leken 
kleine bedrijven de dans te ontspringen. 
In het begin werden alleen grote 
bedrijven en overheidsinstanties op de 
bon geslingerd. Daarbij ontstond het 
beeld van een Autoriteit 
Persoonsgegevens met veel te weinig 
mankracht om zich bezig te houden met 
kleine bedrijven die hun zaken niet op 
orde hebben. We zijn nu ruim drie jaar 
verder en het lijkt erop dat de Autoriteit 
Persoonsgegevens aan haar inhaalslag 

Commentaar

Beeld (in beeldmap ISM)

PerfectDay-Daphne-Stevens.jpg

Over Perfect Day
Perfect Day helpt mkb-bedrijven met cybersecurity. Wij brengen de 
basisveiligheid op orde over 5 assen: medewerkers, techniek (IT & OT), AVG 
wetgeving, keten en noodproces. 

Perfect Day is een initiatief van Nationale-Nederlanden.

gaat beginnen. Verschillende kleine 
bedrijven hebben recentelijk boetes 
gekregen omdat zij niet voldeden aan de 
AVG, waaronder een orthodontist. Het is 
dus belangrijk om echt werk te gaan 
maken aan AVG-compliance! 
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RUBRIEK

chapeau

Dreiging van 
binnenuit kan diverse 
oorzaken hebben

Het aantal gevallen van datadiefstal neemt toe, regelmatig is er een bekend 
bedrijf in het nieuws dat onder vuur ligt van hackers - met MediaMarkt en VDL 
als meest recente voorbeelden. Wanneer je de term datadiefstal leest, denk je al 
snel aan een obsessieve IT-junkie met een hoodie die vanuit een donkere kelder 
bedrijfsnetwerken aanvalt om ze vertrouwelijke data te ontfutselen. Maar in 
werkelijkheid komt het gevaar vaak heel ergens anders vandaan - namelijk 
vanuit het bedrijf zelf.  

Onderzoek door ENISA laat zien dat 88 procent van 
de ondervraagde bedrijven dreigingen van binnenuit 
beschouwt als een reden tot bezorgdheid. Uit 
hetzelfde onderzoek blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse 
kosten van cyberincidenten veroorzaakt door insiders 
11,45 miljoen euro bedragen. 

Deze vormen van zogenaamd ‘insider threats’ 
omvatten twee soorten criminelen: zij die hun daden 
welbewust plannen en uitvoeren; en zij die onbewust 
en per ongeluk derden toegang bieden tot data. 
Bewuste acties kunnen worden uitgevoerd door zowel 
het huidige personeel als voormalige werknemers. 

Verschillende motieven kunnen hierbij een rol spelen: 
Klokkenluiden: De indringer wil wanbeleid aan het licht 
brengen en verzamelt daarom bewijsstukken die zijn 
zaak onderbouwen. 
 
Chantage: Zelfs de meest loyale werknemers kunnen 
slachtoffer worden van chantagepraktijken door 
derden. 

Geld: Data is de nieuwe olie en een waardevol bezit 
van iedere organisatie. Daarom kun je er ook een 
goede prijs voor vangen, bijvoorbeeld met verkoop 
aan concurrenten. 

Financiële criminaliteit: Bedrijfsgegevens kunnen ook 
voordelen opleveren voor individuele werknemers, 
zoals informatie uit ontwikkeling.  

Data voor nieuwe werkgever: Werknemers kunnen 
data meenemen bij een overstap naar een nieuwe 
werkgever. 

AI volop gebruikt in de hackerscene 
Maar hoe worden onschuldige werknemers onwetende 
pionnen in het spel van cybercriminelen? Vaak wordt 
gedacht dat criminelen hun aanvallen richten op 
specifieke doelen, maar in werkelijkheid wordt het 
echte werk gedaan door bots die het internet 
afspeuren naar mogelijke doelen. Deze programma’s, 
die gebruikmaken van AI en machine learning, zoeken 
naar specifieke functietitels op LinkedIn. Degene die 
aan het profiel voldoen, krijgen geautomatiseerd een 
officieel uitziende en op maat gemaakte e-mail. Maar 
de linkjes in deze e-mail zorgen ervoor dat er 
programma’s worden geïnstalleerd waarmee de bot 
(en dus de cybercrimineel) toegang krijgt tot de 
bedrijfssystemen. AI wordt dus al volop ingezet door 
hackers. De gevolgen hiervan kunnen desastreus zijn. 
Tijdens een drukke dag is een verkeerde klik snel 
gedaan, waarmee criminelen toegang krijgen zonder 
kwaadaardige bedoelingen van een werknemer. 

Andere mogelijke risico’s zijn: 
Offboarding: wanneer een werknemer een organisatie 
verlaat en het bedrijf vergeet om de toegang van deze 
ex-werknemer tot de bedrijfsomgeving in te trekken, 
betekent dit dat de voormalig werknemer (of derden) 
toegang blijven houden tot systemen en gegevens 
kunnen achterhalen zonder autorisatie. 

RUBRIEK

Soms zit de crimineel één bureau verderop
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Op afstand werken: werknemers hebben 
mogelijk toegang tot bedrijfsdata via een 
onbeveiligde en publieke 
netwerkverbinding. Daarnaast loop je het 
risico dat mobiele devices zoals laptops, 
smartphones en tablets gestolen worden 
of kwijtraken. 

End-to-end securityconcepten 
Om deze risico’s te verkleinen, zullen 
bedrijven cyberweerbaar moeten worden, 
waarbij security en bedrijfscontinuïteit 
centraal staan. Hierbij is belangrijk dat 
unified endpoint management (UEM) en 
securitymaatregelen elkaar versterken 
zodat alle eindpunten beveiligd worden. 
Op die manier kan werk doorgaan en 
vindt er geen terugval in productiviteit 
plaats, zelfs wanneer een aanval 
onverhoopt succesvol is. 

Belangrijke rol UEM 
UEM-oplossingen moeten standaard 
onderdeel worden van het beheer van alle 
devices. Dit levert de volgende voordelen 
op: 
1. Verlichting van workloads 
2. Geoptimaliseerde processen 
3.  Alle devices en diensten zijn gedekt 

dankzij automatisering 
4.  Toegang tot alle devices en een 

overzicht van alle gebruikte apps 

Geautomatiseerde endpoint security sluit 
bij UEM aan en elimineert de behoefte 
aan handmatig ingrijpen tijdens een 
aanval. Wanneer er een aanval 
plaatsvindt, initieert de software 
automatisch alle noodzakelijke stappen. 

Door een uitgebreide 
cyberweerbaarheidsaanpak te 
implementeren, kunnen organisaties met 
enkele eenvoudige methoden hun 
weerbaarheid vergroten. Automatisering 
garandeert bescherming, 24 uur per dag, 
7 dagen in de week. Bovendien zijn 
devices volledig beschermd, zonder dat 
dit extra werk betekent voor werknemers. 
Zij behouden een soepele en positieve 
gebruikerservaring. 

CEES BROER (MATRIX24)

Onschuldige werknemers kunnen 
onwetende pionnen voor cybercriminelen 
worden
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JAAROVERZICHT

Terugblik op cybersecurity-ontwikkelingen in het jaar 2021

De security officer kreeg 
dit jaar veel meer stress

Vooral sinds het begin van de coronapandemie is die 
beveiliging wel zorgenkindje voor IT- en security-
managers. Want medewerkers lijken thuis eerder op 
verdachte links te klikken of ze werken op slecht 
beveiligde (privé)apparaten. Cybercriminelen laten 
daarom geen kans onbenut om onachtzame 
medewerkers in de val te lokken met eventuele 
gevolgen voor het hele bedrijfsnetwerk. 

Een kenmerkend voorbeeld is de ransomware-
uitbraak bij MediaMarkt die begin november het 
slachtoffer werd van ransomware. Naar het schijnt 
heeft een medewerker op een privélaptop zijn 
Gmail-mailbox geopend. Daar heeft de medewerker 
op een phishinglink geklikt waarmee een codex op de 
laptop werd geïnstalleerd. Dit was de payload. Toen 

De coronapandemie heeft veel organisaties laten kennismaken met nieuwe IT-
uitdagingen. Velen moeten vanuit huis kunnen werken waarbij ook de beveiliging van 
apparaten en netwerken gegarandeerd moet zijn. Dat valt niet mee in een jaar waarin 
de hoeveelheid malware met 20 procent groeide en het aantal netwerkgerelateerde 
incidenten met 13 procent.

de medewerker zijn/haar laptop mee naar het werk 
nam, werd de payload geactiveerd en de server op 
het bedrijfsnetwerk aangevallen. Het lijkt er dus 
sterk op dat dit incident ook het gevolg is van falend 
BYOD-beleid.
Cybersecurity-expert Erik Westhovens, Security 
Solutions Architect & Evangelist bij IT-dienstverlener 
Insight, omschrijft ransomware alsof je vriendin op 
een dag naar je toe komt en zegt: “je bent 
vanmorgen papa geworden”. Allerlei signalen van de 
zwangerschap, zoals een dikke buik, heb je niet 
gezien en opgepikt. Zo is het ook met het voorbeeld 
van MediaMarkt. De signalen dat er een aanval op 
komst was, waren er, maar je moet ze wel kunnen 
detecteren, aldus Westhovens. Wellicht was de 
aanval op MediaMarkt anders ook wel gebeurd- 
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De security officer kreeg 
dit jaar veel meer stress

organisaties wakker geschud. Veel 
organisaties beseffen nu dat de risico’s 
ook van de kant van leveranciers kunnen 
komen. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid 
waarschuwde in december met het 
rapport ‘Kwetsbaar door software’ nog 
voor ernstige kwetsbaarheden zoals in 
2019 in de software van Citrix. De kans 
is groot dat kwaadwillenden al lang 
toegang hebben gekregen tot systemen 
en data in bedrijven en organisaties en 
dat zij op elk moment malware kunnen 
activeren met disruptieve effecten op 
bedrijfsprocessen, dienstverlening, 
privacy en veiligheid.
De -eveneens in december-  
gepubliceerde Log4Shell-kwetsbaarheid 
in Apache-systemen (CVE-2021-44228) 
kan mogelijk nog grotere gevolgen 
hebben voor organisaties, zo heeft de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid 
gewaarschuwd.

Deze aanvallen en nieuwe 
cyberdreigingen tonen aan dat 
IT-beveiliging niet alleen een kwestie van 
technologie is, maar ook mensen en van 
samenwerkingen tussen leveranciers, 
businesspartners, security-onderzoekers 
en politie en opsporingsdiensten. 
Microsoft heeft gewaarschuwd dat 
soortgelijke supply chain-aanvallen, die 
ook resellers en service providers 
treffen, in de komende maanden zeer 
waarschijnlijk zijn. 

EDWIN FELDMANN

ongeacht de inzet van IT-security - maar 
dan had het mogelijk eerder 
gesignaleerd kunnen worden. 

MediaMarkt is uiteraard niet de enige 
organisatie waarbij dit is gebeurd of kan 
gebeuren. Ransomware was dit jaar 
veruit het meest besproken onderwerp 
geweest op het gebied van 
cybersecurity. En de waslijst aan 
slachtoffers wordt steeds langer en 
bestaat onder meer uit: transportbedrijf 
VDL Groep, de Hogeschool van 
Amsterdam en de Universiteit van 
Amsterdam (HvA en UvA), RTL 
Nederland, Zorggroep Charim in 
Veenendaal et cetera.

Meer dan ransomware alleen
Dit jaar zijn IT-beveiligers uiteraard niet 
alleen bezig geweest met het 
tegenhouden van ransomware. Phishing 
en het stelen van accountgegevens 
(BEC) en CEO-fraude zorgen ook nog 
regelmatig voor flinke financiële schade.  
Het is daarom geen wonder dat 29 
procent van Nederlanders zich zorgen 
maakt om cyberdreigingen. En dat 
percentage groeit snel. 

Volgens de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV) komt de cyberdreiging vooral 
van hackers(groepen) die door vijandige 
staten worden gesteund. 
Een voorbeeld van zo’n aanval is de hack 
op Kaseya waar de Russische 
hackersgroep REvil, een afkorting van 
Ransomware evil, of hackers gelieerd 
aan de groep verantwoordelijk voor 
worden gehouden. De aanval trof de 
VSA-software van Kaseya die bij zeker 
1.500 klanten gebruikt wordt. 
Een andere Russische hackersgroep met 
de naam Nobelium zou achter de aanval 
op Solarwinds zitten, een bekende 
leverancier van IT-beheersoftware. Bij de 
aanval die in 2020 plaatsvond, werden 
wereldwijd ongeveer 18.000 organisaties 
getroffen doordat ze bepaalde software 
van Solarwinds gebruikten. Deze aanval 
heeft diepe indruk gemaakt en veel 

Het ransomware-incident bij MediaMarkt lijkt 
het gevolg te zijn van falend BYOD-beleid

De supply chain 
aanval op Solarwinds 
heeft diepe indruk 
gemaakt



Door malware, ransomware-as-a-service 
en gestolen referenties op Dark web te 
verkopen, hebben bekwame hackers 
manieren gevonden om hun talenten te 
gelde te maken en tegelijkertijd vrijwel 
onzichtbaar te zijn. Cybercriminelen maken 
geen onderscheid bij het selecteren van 
hun slachtoffers. Het is uw taak om van 
elke klant een lastige prooi te maken door 
de beveiliging in één keer goed uit te 
voeren, systemen up-to-date te houden 
en te anticiperen als er zich problemen 
voordoen.

Nuvias Holmes en Dr. WatchGuard Watson 
helpen u graag met het opsporen van de 
‘hackers van Moriarty’. 
Scan de QR code en 
ontdek hoe u de hackers 
kunt ontdekken in een 
bedrijfsnetwerk.

Hoewel de dagen van de eenzame hacker die vanuit een 

donkere kelder werkt nog niet helemaal achter ons liggen,  

is de realiteit dat de cybercrimineel vandaag de dag vaker 

deel uitmaakt van een organisatie.

WATCH OUT!
DON’T LET YOUR GUARD DOWN
CYBERCRIMINELEN ZIJN OVERAL!
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NIEUWS

Eén op de vijf werknemers 
trapt toch in phishingmail

Dat is zorgwekkend aangezien 90 procent van de 
datalekken plaatsvindt als gevolg van een menselijke 
fout. Phishing is de favoriete wijze van 
cybercriminelen om door de beveiliging van 
organisaties heen te breken.

In 2020 was de wereldwijde coronacrisis de motor 
van de grote toename aan phishingaanvallen. In 2021 
heeft die trend zich duidelijk doorgezet. Hoewel de 
meeste mensen zich nu bewust zijn van de praktijk, 
zijn we allemaal nog steeds kwetsbaar, vooral in 
tijden van crisis, zoals de pandemie, constateert 
Arnout van de Meulebroucke, CEO van cybersecurity 
awareness-bedrijf Phished. Dat komt omdat 

Zeker een op de vijf medewerkers (21%) klikt op een 
phishinglink, blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Phished. 

criminelen bedreven zijn in het aanpassen van hun 
aanpak aan de huidige omstandigheden.

Net als in 2020 waren ook dit jaar Covid-
gerelateerde onderwerpen (zoals over thuiswerken, 
vaccinaties en testen) wereldwijd het meest 
voorkomend in phishingmails, gevolgd door werk-e-
mails over Microsoft Office, Sharepoint of Gmail. 
Ook phishingmailtjes met valse IT-supportberichten 
over wachtwoorden, VPN’s en dergelijke doen het 
goed.

BRON:PHISHED.IO

‘Ikhebgeenidee’ is minst slechte 
wachtwoord van het jaar
NordPass, een onderdeel van Nord Security, heeft een lijst van 
slechtste wachtwoorden van het afgelopen jaar gepubliceerd. Als je 
wachtwoord hiertussen staat, heb je een serieus probleem.

NordPass heeft de lijst samengesteld op basis van het aantal keer dat ze door 
gebruikers van de wachtwoordmanager NordPass zijn opgeslagen. En er is een 
speciale lijst samengesteld voor wachtwoorden van Nederlandse gebruikers. Ook 
meldt het bedrijf erbij hoe lang het duurt voordat een wachtwoord gekraakt is. 

Bovenaan de lijst prijkt uiteraard het wachtwoord ‘123456’, gevolgd door ‘12345’ en 
‘123456789’. Hackers hebben minder dan 1 seconde nodig om die wachtwoorden te 
kraken. Ook erg populair zijn ‘qwerty, ‘wachtwoord’ en ‘welkom’. Opvallend is dat 
het 12 dagen zou duren om het wachtwoord ‘wachtwoord’ te kraken.  

Wie ‘amsterdam’ als wachtwoord heeft, kan binnen een seconde als gehackt 
worden. Je kunt wat dat betreft beter kiezen voor ‘feyenoord’, want dat zou hackers 
tenminste een dag kosten om te kraken. 

In de top200 van wachtwoorden van Nederlandse gebruikers zou het wachtwoord 
‘ikhebgeenidee’ (158e plaats in de lijst) de meeste tijd kosten om te kraken. Het zou 
-volgens NordPass- maar liefst vier jaar duren om dat wachtwoord te breken. 

BRON: NORDPASS.COM
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ENCRYPTIE

ICT-distributeur Infinigate levert nShield encryptie van Entrust

‘Encryptie is niet zo 
ingewikkeld als het lijkt’

Infinigate gaat het security-portfolio naar partners 
uitbreiden met de producten van Entrust Data 
Protection Solutions, voorheen bekend als nCipher 
Security uit Cambridge. nCipher ontwikkelt al ruim 
25 jaar de nShield informatiebeveiligingsproducten, 
gericht op data-encryptie en het beheren van 
encryptiesleutels. In 2019 is nCipher overgenomen 
door Entrust.

De term ‘Hardware Security Module’ doet waarschijnlijk niet bij iedereen een belletje 
rinkelen. Het is hardware waarop gevoelig (sleutel)materiaal kan worden opgeslagen en 
waarop encryptiesleutels worden gegenereerd en beheerd. In die snel groeiende markt 
werkt security-leverancier Entrust samen met security distributeur Infinigate. Peter 
Gowdy van Entrust en Raymond van Kasteel van Infinigate praten ons bij.

met het verkopen van databeveiliging en 
encryptietechnologie.”

Imago van encryptie
In de perceptie van menig manager is databeveiliging 
via encryptie technisch en ingewikkeld, maar dat 
beeld klopt niet, vindt Peter. “Encryptie is overal en 
dagelijks toegepast. Je moet wel goed nadenken hoe 
je het inricht. Je hoeft niet heel technisch te zijn om 
een implementatie van encryptie te doen.” Het 
beveiligen van de data zelf is wel belangrijk, maar 
daarvoor is antivirus en een firewall niet genoeg. 
Encryptie is het middel voor het beschermen van de 
data. “Als je data versleutelt, heb je 
encryptiesleutels. Dit zijn de kroonjuwelen van ieder 
bedrijf. Dus als je databeveiliging serieus neemt, 
gebruik je hier hardware voor”, aldus Gowdy.

Bij encryptie is het belangrijk om de master key, de 
hoofdsleutel om versleutelde data bruikbaar te 
maken, goed op te bergen. Dat kan veilig in een 
Hardware Security Module, die ook ‘as a service’ 
wordt aangeboden aan klanten die niet meer zelf 
investeren in hardware. “Als een hacker inbreekt op 
een bedrijfsnetwerk, zal hij als eerste zoeken naar 
master keys”, vertelt Gowdy. Dat onderstreept het 
belang van een goede encryptiestrategie. Uit 
onderzoek blijkt ook dat veel bedrijven nog niet 
inzien dat encryptie belangrijk is voor de 
bescherming van data. “Iedereen krijgt vroeg of laat 
te maken met een datalek of cyberaanval, dus je 
moet data versleutelen, zodat buitenstaanders niets 
kunnen met buit-gemaakte data.”

Veilig opgeborgen
De noodzaak voor het beveiligen van data is hoog. 
Een van de manieren om dit te doen, is door data te 

‘Encryptiesleutels zijn de 
kroonjuwelen van ieder 
bedrijf’

Een volgende stap is dat Entrust de hardware 
encryptie-op-lossingen in de Benelux gaat leveren 
via ICT-security distributeur Infinigate. Dit betekent 
dat de bestaande samenwerking met Infinigate wordt 
verbreed en verdiept. Voor Entrust is het overigens 
de eerste samenwerking op het gebied van nShield 
Hardware Security Modules (HSMs). De keuze viel 
op Infinigate omdat de partijen elkaar al kennen en 
omdat Infinigate de grootste ICT-security distributeur 
is in Europa, zegt Peter Gowdy, Channel Sales 
Manager Benelux & Northern Europe van Entrust. Hij 
kijkt uit naar de samenwerking met Raymond van 
Kasteel, managing director van Infinigate Benelux.“In 
de samenwerking tussen Infinigate en Entrust bieden 
we sinds 2013 vooral Identity & Access 
Management”, vertelt Van Kasteel. “De vraag 
hiernaar groeit snel door het thuiswerken en op 
afstand raadplegen van systemen en applicaties. Nu 
gaat Entrust de partners van Infinigate ook helpen 
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technologie van Entrust. “Ook mkb-
bedrijven versleutelen data in de cloud 
én degenen die encryptiesleutels zelf 
willen beheren, kunnen onze HSM’s 
gebruiken”, zegt Gowdy. Ook heeft 
Entrust oplossingen voor het beveiligen 
van IoT, blockchain en machine-to-
machine (M2M)-communicatie.

Quantumcomputers
Een encryptiestrategie is voor veel 
organisaties nog een uitdaging. De 
komst van de quantumcomputer is iets 
waar Gowdy met belangstelling naar 
uitkijkt, vanwege de enorme 
rekenkracht. “Quantumcomputing is 

geen bedreiging voor encryptie, maar de 
transformatie naar quantumcomputers 
gaat zeker impact hebben. Binnen 5 tot 
20 jaar kunnen quantumcomputers 
encryptiesleutels breken. Er zijn al wel 
encryptiemethoden en algoritmes die 
‘quantumproof’ zijn, maar de standaard 
is nog niet duidelijk”, vertelt Gowdy. “De 
branche heeft nog een aantal belangrijke 
keuzes te maken. Daarom helpen we 
klanten om alvast na te denken over het 
tijdperk van de quantumcomputers.”

versleutelen. Na de invoering van AVG 
zien organisaties het belang van 
versleuteling. Eén van de belangrijkste 
drijfveren voor encryptie is dan ook 
wet- en regelgeving (compliancy). 
Hackers zoeken encryptiesleutels op 
bedrijfsnetwerken maar als die in een 
HSM zitten, kunnen ze er niet bij. 
Daarom zitten de encryptiesleutels in 
hardware en niet in software. Gebruikers 
van applicaties met versleutelde data 
merken niets van de encryptie. De 
applicatie heeft toegang tot de sleutels 
en een MSP kan dat ook via de cloud 
aanbieden. Gowdy: “Je moet data 
versleutelen en je sleutels goed 
bewaren.”

Cloud databeveiliging
Vanwege die zware digitale beveiliging in 
HSM’s, heeft Entrust veel klanten in de 
financiële sector. Ook overheden en 
fabrikanten van producten vertrouwen 
op databeveiliging van Entrust. Niet 
alleen grote organisaties gebruiken 

Contact
Meer weten over databeveiliging met Hardware Security Module? Zoek 
contact met Raymond van Kasteel van Infinigate via telefoon: 0183 62 44 44 
of info@infinigate.nl

Peter Gowdy (Entrust) links, rechts 
Raymond van Kasteel (Infinigate).



18 | DECEMBER 2021 | NR. 4 | INFOSECURITY MAGAZINE

DIGITALE BEVEILIGING

Sectigo introduceert een universeel platform voor alle CA’s

Al je certificatenbeheer
in één cloudplatform

Sectigo heeft een CA-neutraal cloudplatform 
gelanceerd voor Certificate Lifecycle 

Management. Dit betekent dat niet alleen 
de certificaten van Sectigo, maar ook die 
van externe certificaatautoriteiten 
beheerd kunnen worden op één 
centrale plek. Er is al ondersteuning 
toegevoegd voor Microsoft Certificate 
Authority (MSCA) en begin 2022 volgen 
er meer verstrekkers van zowel private 
als publiek vertrouwde certificaten.

Door CA agnostic toe te voegen aan het 
managementplatform hebben organisaties straks 
nog maar één portal nodig om hun CA’s te 
managen. Door de uitbreiding ontstaat er een 

universeel platform waarin alle toonaangevende 
Certificate Authorities (CA’s) kunnen worden beheer, 
legt Martijn Katerbarg uit, PKI- en 
cybersecurityexpert bij Xolphin, dat vorig jaar werd 
overgenomen door Sectigo. “Deze stap naar CA 
agnostic biedt ondernemingen een nieuwe 
benadering voor het beveiligen en beheren van hun 
persoonlijke en machinale identiteiten.” 

Sectigo geeft niet alleen certificaten uit, maar 
levert daarnaast ook een Certificate 

Management Platform (SCM), 
waarmee organisaties de hele 

lifecycle van certificaten kunnen 
beheren. Met het platform 
scannen organisaties 
bijvoorbeeld hun IP-ranges, de 
eigen domeinnamen en kan er 
in kaart worden gebracht 

welke certificaten 
beschikbaar zijn binnen de 

organisatie. “Die 
certificaten kunnen via het 
platform ook automatisch 
verlengd worden en er 
zijn agents die 
certificaten automatisch 
installeren op 
bijvoorbeeld Linux- en 
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certificaat kunnen we vervolgens 
automatisch voor je installeren, 
waardoor je snel kunt schakelen.” Vanuit 
die cloudportal van Sectigo beheer je 
het volledige certificatenbeheer voor je 
organisatie, zonder dat je nieuwe DNS 
Records moet aanmaken voor elke 
aanvraag die je hebt en zonder dat je 
mailtjes hoeft te bevestigen.

Groeiende vraag naar certificaten
Katerbarg verwacht dat het belang van 
het goed managen van je certificaten 
alleen nog maar verder zal toenemen. 
“De legacy blijft doorgroeien. Door 
corona kwam er een flinke boost in het 
aantal webshops en online bestelpunten. 
Hierdoor stijgt de vraag naar certificaten 
snel. Het aantal digitale identiteiten 
groeit eveneens. Bij IoT worden 
bijvoorbeeld ook steeds meer 
certificaten voor verschillende 
identificaties gebruikt. Daarnaast is er 
meer vraag naar SSH-certificaten om 
tijdelijk in te kunnen loggen op servers. 
En als je het breder trekt naar Public 
Key Infrastructure zie je ook een groei in 
certificatengebruik.” Daarnaast zorgt 
eIDAS (electronic IDentification, 
Authentication and trust Services), voor 
meer vraag naar certificaten. Deze 
EU-verordening verplicht alle 
organisaties die openbare digitale 
diensten leveren in een EU-lidstaat 
vanaf 29 september 2018 elektronische 
identificatie uit alle EU-lidstaten moeten 
erkennen.

GoDaddy hack
Onlangs waren criminelen erin geslaagd 
om de DNS van websites die worden 
gehost door GoDaddy te wijzigen en 
naar kwaadaardige websites te laten 
sturen. Volgens Katerbarg maakt dit 
incident pijnlijk duidelijk hoe belangrijk 
een managementplatform voor 
certificaten kan zijn. Bij deze hack 
voegden de aanvallers extra 

subdomeinen toe die doorverwezen naar 
kwaadaardige servers die verschillende 
exploits bevatten. “Als je certificaten om 
wat voor reden dan ook worden 
ingetrokken – in dit geval een hack – 
krijg je via ons platform direct een 
melding. Normaal word je er pas op 
geattendeerd als bezoekers van je site 
melden dat er problemen zijn of als je 
het zelf toevallig ziet. Via ons platform 
kan je direct een nieuw certificaat laten 
uitgeven, dat je automatisch kunt laten 
installeren op jouw server. Zo ben je in 
no-time weer online.”

Beste van twee werelden
De cybersecurityexpert van Xolphin stelt 
dat Sectigo door de uitbreiding van het 
beheer van externe CA’s op het platform 
klanten het beste van twee werelden kan 
bieden. Uiteraard zijn er meer partijen 
die zich richten op CA-management, 
maar die zijn niet ook zelf een CA. “Wij 
staan er echt middenin. We volgen de 
CA-industrie op de voet en 
implementeren direct volgens alle eisen 
die naar voren komen.” 
Xolphin was al een Registration 
Authority (RA), waardoor ze de validatie 
konden doen van certificaten van 
Sectigo, waarna Sectigo op de 
uitgifteknop drukte. Hiervoor heeft het 
een Webtrust-accreditatie doorlopen. Nu 
het Nederlandse bedrijf uit Alkmaar met 
zo’n 35 medewerkers is overgenomen 
door Sectigo is het ook een Certificate 
Authority (CA) geworden.

Windows-surfaces. Er is een koppeling 
met Microsoft Azure Key Vault, je kunt 
code-signing on demand uitvoeren, net 
als het digitaal ondertekenen van 
Office-documenten en ook het beheer 
van certificaten voor het ondertekenen 
en versleutelen van e-mails gebeurt 
binnen het platform. Eigenlijk vind je 
alles wat je nodig hebt voor het beheren 
van je certificaten op één plek”, aldus 
Katerbarg.
Het platform kan nu al volledig de 
werking van Microsoft Active Directory 
CA overnemen. “Dat betekent dat 
gebruikers niet meer apart in hoeven te 
loggen in hun Active Directory om een 
bepaald certificaat uit te geven of goed 
te keuren. Vanaf nu kan dit met slechts 
enkele klikken via ons SCM. Hierdoor 
vereenvoudigen we de werkzaamheden, 
behaal je enorme tijdwinst en daalt de 
werkdruk.” 

Gevolgen van verlopen certificaat 
soms desastreus 
Als organisaties uitval van diensten 
hebben doordat een certificaat is 
verlopen, kan dat serieuze gevolgen 
hebben. En het overkomt niet de minste 
partijen: Google en Equifax in de VS 
hadden er al mee te maken en onlangs 
had O2 het nog in Engeland waardoor 
zelfs het 3G- en 4G-netwerk plat lag. 
Met het platform van Sectigo is de 
geldigheidsduur van certificaten een 
stuk beter te beheren. 
Sectigo richt zich met het platform 
vooral op (middel)grote ondernemingen, 
vertelt Katerbarg. “Met ons platform 
heb je een beter overzicht wanneer 
certificaten gaan verlopen en omdat 
zowel bedrijfsgegevens- als 
domeinvalidaties vooraf worden 
uitgevoerd, kun je ze per direct uitgeven. 
Een aanvraag voor een certificaat kan 
zowel handmatig als automatisch worden 
gedaan en vervolgens binnen enkele 
seconden worden uitgegeven. Het 

Met het platform is de 
geldigheidsduur van 
certificaten beter te 
beheren

DOOR DE REDACTIE

Uitval van diensten door verlopen certificaten 
kunnen serieuze gevolgen hebben
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MSP’s moeten op zoek gaan naar complete security-oplossingen

Hoe pak je als MSP een 
ransomwarecrisis aan?

Na de aanval op Kaseya gaf Anne Neuberger, 
plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van 
het Witte Huis, een verklaring uit waarin zij zei dat 
president Joe Biden “alle middelen van de regering 
had ingezet om dit incident te onderzoeken”. 
De regering Biden is al maanden actief om op te 
treden tegen ransomware-aanvallen die steeds 
krachtiger en omvangrijker worden. In een 
uitvoeringsbevel van president Biden erkent de 
Amerikaanse regering dat “de Verenigde Staten te 
maken hebben met hardnekkige en steeds 
geraffineerdere kwaadaardige cybercampagnes die 
een bedreiging vormen voor de openbare sector, de 
particuliere sector en uiteindelijk de veiligheid en 
privacy van het Amerikaanse volk.”  

MSP’s moeten beter hun best doen
Zoals de Kaseya-aanval heeft aangetoond, hebben 
hackers de MSP’s in het vizier en moeten zij meer 
doen om zichzelf te verdedigen en hun klanten te 
beschermen. Dit is niet alleen noodzakelijk om hun 

De Kaseya ransomware-aanval die in juli werd gelanceerd, trof Managed Service Providers 
(MSP’s) als een artilleriegranaat. Het was de grootste wereldwijde ransomware-aanval ooit, 
waarbij hackers gebruik maakten van een kwetsbaarheid in de remote monitoring software 
van Kaseya. De aanval trof ongeveer 60 MSP’s en duizenden klanten stroomafwaarts. Hoe 
pakken MSP’s het beste een ransomwarecrisis aan?

activiteiten te beschermen, maar ook om hun 
levensvatbaarheid in de markt te waarborgen. Want 
als potentiële klanten tegenwoordig een MSP kiezen 
en bedenken wat ze nodig hebben, staat een hoog 
niveau van cyberbeveiliging bovenaan of bijna 
bovenaan hun lijst. 
Geen enkel bedrijf is veilig voor ransomware doordat 
elke organisatie gegevens heeft die waardevol zijn 
voor het bedrijf - wat de gegevens weer waardevol 
maakt voor hackers. Cybercriminelen zullen achter 
die gegevens aangaan omdat ze weten dat 
wanhopige bedrijfseigenaren bereid zijn om fors te 
betalen om ze terug te krijgen. En ze zullen vaak 
beginnen met de MSP.  

MSP’s zijn een aantrekkelijk doelwit voor hackers 
omdat zij IT-systemen en netwerken beheren voor 
veel verschillende klanten. Met één enkele aanval 
kunnen de hackers de kritieke gegevens van niet 
één, maar van vele bedrijven gijzelen en vervolgens 
losgeld eisen tegen een zeer hoge prijs. Hackers zien 
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Niemand is immuun als het op 
ransomware aankomt

Commentaar
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en SCAN-SYSTEM-BUG-VIRUS-MALWARE-SEARCH.JPG

ook in dat MSP’s de druk voelen om snel 
te betalen. Immers, als een MSP 
slachtoffer is van ransomware, kunnen 
zijn klanten niet alleen de toegang tot 
hun gegevens verliezen, maar ook hun 
vertrouwen in de MSP.

MSP’s die effectief en proactief omgaan 
met de ransomware-aanval, zullen een 
aanzienlijk concurrentievoordeel hebben. 
Niet alleen zullen ze hun activiteiten 
veiligstellen, maar ze kunnen ook hun 
bedrijf laten groeien door klanten te 
helpen aanvallen af te slaan. MSP’s 
kunnen een vitale rol spelen door hun 
klanten voor te lichten zodat ze het 
huidige bedreigingslandschap beter 
begrijpen. Bovendien kunnen ze hun 
klanten helpen beschermen door ze de 
tools te leveren die ze nodig hebben om 
hun kritieke data te vergrendelen.  

Niemand is immuun als het op 
ransomware aankomt. Ransomware-
aanvallen zullen onvermijdelijk 
plaatsvinden en data zullen worden 
gecompromitteerd. Maar MSP’s die 
proactieve cyberbeveiliging, 
gegevensbescherming, onveranderlijke 
opslag en georkestreerd herstel tot een 
prioriteit maken, zullen rijkelijk worden 
beloond. Dat betekent dat MSP’s op 
zoek moeten gaan naar 
technologiepartners die complete 
oplossingen bieden en hen de beste 
kans geven om te vechten. MSP’s 
moeten ook op zoek naar leveranciers 
die zich 100% inzetten voor de 
bescherming van hun klanten en die niet 
weglopen en zich verstoppen als er een 
incident plaatsvindt.

Begin met deze vijf best practices
Zoals vermeld in de nieuwe 
Cybersecurity Executive Order van 
president Biden, heeft de Amerikaanse 
regering vijf zeer effectieve stappen 
geselecteerd om organisaties te helpen 
zich te concentreren en snel vooruitgang 
te boeken bij het terugdringen van het 
ransomware-risico. De aanbevolen best 
practices zijn:

-  Zorg ervoor dat uw back-ups 
regelmatig worden getest en dat ze 
niet verbonden zijn met het 
bedrijfsnetwerk. 
-  Update en patch systemen tijdig en 
onderhoud de beveiliging van 
besturingssystemen, applicaties en 
firmware tijdig.

-  Test regelmatig uw incident response plan.
-  Gebruik een pentester van een derde partij om de beveiliging van uw 

systemen te testen en uw vermogen om u tegen een geavanceerde aanval te 
verdedigen.

-  Zorgvuldig filteren en beperken van internettoegang tot operationele 
netwerken.

-  Pas multifactor authenticatie en encryptie toe voor data ‘in rust’ en ‘in 
transit’.

Bied klanten een penetratietest aan 
Bedrijven zullen steeds vaker op zoek gaan naar MSP’s die hen kunnen helpen 
bij de implementatie van deze best practices. 
Als u een MSP bent, kunt u uw betrokkenheid bij beveiliging aantonen door uw 
klanten penetratietests aan te bieden die hun huidige verdediging evalueren en 
hun kwetsbaarheid voor aanvallen meten. Organisaties zullen dit op prijs 
stellen omdat de meeste hun beveiliging niet testen en weten - of zouden 
moeten weten - dat ze kwetsbaar zijn voor ransomware. Als onderdeel van uw 
penetratietestdiensten kunt u dubieus uitziende e-mails naar uw klanten sturen 
en kijken of hun werknemers deze openen of op links in de e-mail klikken. 

U kunt uw klanten ook helpen betere systemen voor databack-up en -herstel te 
implementeren. Als u hen helpt bij het implementeren van een effectief 
back-upsysteem, zullen ze voorbereid zijn om te reageren op aanvallen en 
eventuele schade snel te herstellen. 
U moet een oplossing aanbevelen die ‘immutable object storage’ op locatie of 
in de cloud biedt. Een dergelijke oplossing maakt elke 90 seconden een 
onveranderbare momentopname van gegevens. Hiermee wordt een 
doorlopende reeks herstelpunten gecreëerd zodat de gegevens van de klant 
veilig zijn, zelfs als een ransomware-aanval succesvol is.

Helaas is de realiteit dat ransomware niet meer is weg te denken. Sterker nog, 
we verwachten dat het probleem verder zal toenemen en een bedreiging zal 
zijn voor bedrijven van elke omvang. Als MSP kunt u een waardevolle rol 
spelen door uw klanten te helpen zich tegen aanvallen te verdedigen en hun 
gegevens - en hun toekomst - veilig te stellen.

DOOR ARCSERVE
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OPERATIONELE TECHNOLOGIE

Stormshield biedt kansen voor channelpartners met OT-beveiliging

OT heeft 
zelfde 
hoogstaande 
beveiliging 
nodig als IT

IT-OT convergentie en IoT-
connectiviteit anno 2022 zorgt 
ervoor dat OT geen strikt 
gescheiden domein meer is. 
Alleen daarom al verdient de 
veiligheid van OT nu extra 
aandacht, zegt Dick Gehéniau, 
managing partner van Triple-A 
Cybersecurity. Maar dat begint nu 
pas uitgebreider in de markt door 
te dringen. Er is dan ook een 
grote vraag naar OT aangepaste 
cybersecurity. Triple-A is de 
Nederlandse partner voor Airbus-
Stormshield.
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OT-security te ontwikkelen”, zegt 
Gehéniau. De Stormshield OT 
strategische ICS allianties waaronder 
Nozomi, Schneider Electric en anderen 
zijn alom bekend. 

Nog interessanter is zijn uitleg over de 
werking van de OT cybersecurity: “Je 
kunt op verschillende manieren OT veilig 
maken. De makkelijkste is rigoureus 
voorkomen dat het ooit kan verbinden 
met het internet of andere netwerken. 
Jarenlang is dat ook het beleid geweest. 
Tegenwoordig lukt dat bijna niet meer. 
Een van de belangrijkste redenen is dat 
we meer met data willen doen. OT kan 
bergen aan data leveren, maar waar laat 
je dat? Het antwoord zal waarschijnlijk 
zijn ‘ergens in de cloud’. Dus de OT 
moet net als IT worden ontsloten en dan 
moet je wel de nodige security 
maatregelen treffen.”

Stormshield heeft als enige 
cybersecurity vendor een unieke 
geïntegreerd IPS (intrusion prevention 
system) in haar linux kernel opgenomen. 
“Embedden op het laagste niveau 
betekent dat security echt gewaarborgd 
is. Dat levert een product op dat veiliger, 
sneller en efficiënter werkt. Dit geldt ook 
voor de integratie en ondersteuning van 
ICS-protocollen waaronder Modbus, 
Lacbus en anderen. Industriële 
protocollen die interactief communiceren 
met de Stormshield firewall.

Typisch MKB
“Als je hoort dat Stormshield deel 
uitmaakt van de Airbus familie kun je 
denken dat wij alleen in de markt zijn 
voor multinationals, enterprises en 
overheden. Natuurlijk hebben we die als 
klant. Maar we hebben ook een passend 

aanbod voor organisaties met een 
typische MKB omvang.”

Het MKB-aanbod is echt ontwikkeld 
voor dat marktsegment en voor verkoop 
via het kanaal. “Triple-A Cybersecurity is 
de distributeur voor zowel België als 
Nederland. Rechtstreekse sales is geen 
onderdeel van onze marktbenadering. 
Wat we wel doen, is de markt wijzen op 
ons bestaan en de businesskansen die er 
liggen.”

Businesskansen
Over die businesskansen is Gehéniau 
heel duidelijk. Binnen Europa wordt het 
steeds belangrijker dat data binnen de 
EU blijft en dat pottenkijkers van buiten 
maximaal worden geweerd. In onze 
buurlanden is de term “Cybersecurity 
made in Europe” al lang geen loze 
marketingkreet meer. Er is veel aandacht 
voor de geopolitiek. Het is de eis die 
door bedrijven en instellingen, zowel 
groot als klein steeds vaker wordt 
gesteld.”

“Er komt NIS2 wetgeving op ons af die 
eisen stelt aan de cybersecurity van het 
MKB. Als je vervolgens ziet dat de 
security van OT minimaal 15 jaar 
achterloopt op wat we bij IT zijn gewend, 
is ook wel duidelijk dat hier een 
ongelofelijk interessante en omvangrijke 
businesskans ligt. Want die 
OT-achterstand moet in sneltreinvaart 
en op een goede manier worden 
ingelopen.”

Gehéniau komt daarom graag in contact 
met IT-dienstverleners die van 
cybersecurity een speerpunt hebben 
gemaakt. Die partijen zijn goed in staat 
om samen met Triple-A Cybersecurity de 
OT van bestaande en nieuwe klanten net 
zo veilig te krijgen als hun IT-omgeving.

Een gesprek met Gehéniau gaat niet 
alleen over Airbus-Stormshield. 
Vakgenoten zullen Gehéniau  wellicht 
nog kennen als medeoprichter van 
ThunderBYTE anti-virus begin jaren 90. 
Na de verkoop van ThunderBYTE aan 
Norman Data Security in 1998, heeft 
Gehéniau de eToken ontwikkeld, een 
USB token voor veilig online inloggen, 
welke later aan SafeNet is verkocht. Als 
managing partner bij Triple-A helpt hij nu 
Airbus-Stormshield in de Benelux op de 
kaart te zetten. Dat is, in tegenstelling 
tot de hier bovengenoemde bedrijven, 
nog minder bekend. Daarom de vraag: 
Wie is Airbus-Stormshield?

Uniek bedrijf
“Stormshield Cybersecurity is in veel 
opzichten een uniek bedrijf,” begint 
Gehéniau. “Om dit te begrijpen legt hij 
uit dat Stormshield een volle 
dochteronderneming is van Airbus 
Defense & Space. Met 150.000 
medewerkers de grootste Europese 
werkgever in de maakindustrie dat veel 
meer doet dan passagiersvliegtuigen 
maken. Bij alles dat ze ontwerpen en 
maken speelt IT en OT (operationele 
technologie) beveiliging een grote rol. 
Zoals bekend werkt Airbus Defense & 
Space aan prestigieuze en gevoelige 
projecten voor de Europese defensie en 
wereldwijde NATO-partners.”

Vertrouwen op het security-aanbod uit 
andere landen is politiek en strategisch 
nooit een optie geweest. Daarom is men 
zelf de kennis gaan opbouwen. Dat heeft 
geleid tot het succesvolle bedrijf 
Stormshield Cybersecurity. De security-
oplossingen voldoen aan de hoogste 
eisen van EU, NATO en de verschillende 
lidstaten.

IT en OT
Airbus en haar leveranciers maken deel 
uit van een supply chain die uiteraard 
goed beveiligd moet worden. Die 
leveranciers hebben niet alleen IT, maar 
ook veel met OT. “Daarom is het ook een 
hele logische stap geweest voor 
Stormshield om producten voor 

‘Stormshield is in vele opzichten een uniek 
bedrijf’

OT kan bergen aan data leveren, maar waar 
laat je dat?

DOOR RASHID NIAMAT
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Feestdagen voor
de cybercrimineel

Criminelen gaan mee met hun tijd. Door corona 
zijn er minder kansen voor traditionele inbrekers, 
maar webwinkels groeien als kool. Dat biedt veel 
kansen voor cyberoplichters. Zeker in aanloop 
naar de feestdagen.

Veel mensen zijn moe, gehaast en gestrest als de kerstvakantie 
nadert. Op hun werk moeten ze een eindsprint trekken en 
tegelijk is er nog van alles te regelen voor de feestdagen. Geen 
wonder dus dat hun waakzaamheid afneemt. Cybercriminelen 
maken daar graag misbruik van. Ze bouwen bijvoorbeeld een 
webwinkel vol bodemprijzen, maar leveren natuurlijk niets. De 
politie heeft een openbare lijst van momenteel 182 ‘malafide 
handelspartijen’ zoals nl-games*.com, sprintdeals*.nl en 
alle-koopjes*.nl. Er zijn zelfs nepsites die een grote retailer 
levensecht kopiëren. Maar die sites stelen alleen je 
betaalgegevens. Of je komt terecht bij een concurrent. Of een 
pornosite.

Nepmailtjes
Vaak werken de oplichters met phishing-mails. Uiteraard moet de 
ontvanger snel reageren: klik hier! Maar als je vervolgens je 
privé- en betaalgegevens achterlaat, gaat een crimineel ermee 
aan de haal. En dan zijn er de mailtjes van DHL of Post.nl: ‘Je 
bestelling is aangekomen’. Je moet alleen even invoerkosten 
betalen. Ook die phishing-mails bevatten zulke links. Soms 
proberen ze je zelfs een app te laten downloaden. Uiteraard om 
daarmee toegang te krijgen tot de gegevens op je telefoon of 
PC.

Tips
Daarom zes simpele tips voor de decemberinkopen:

• Is de aanbieding te mooi om waar te zijn? Dan is hij 
waarschijnlijk nep. 

• Laat je niet opjagen: check eerst of het bericht klopt.  
Klik niet op een link, maar ga rechtstreeks naar de website van 
het bedrijf, als je de url kent. Of bel of mail ze om het bericht te 
checken. 

• Check of een onbekende aanbieder betrouwbaar is. Let hierbij 
op keurmerken zoals Thuiswinkel.org en check deze. Kijk op de 
politielijst. Of Google de bedrijfsnaam plus ‘klacht’, ‘review’ of 

‘scam’. Let verder op slordigheden in de tekst. Vooral op 
vervolgpagina’s, want bij de homepage doen de criminelen nog 
wel hun best. 

• Betaal met je creditcard. Of betaal pas bij levering. 
• Ga ruim van tevoren online shoppen. Want je weet maar nooit 

wat er kan misgaan. Of… ga gezellig ouderwets de stad in 
voor de decemberinkopen. Want dan weet je wat je krijgt en 
hoef je niet te wachten. En na die eindeloze lockdown gun ik de 
winkeliers ook wel een fijne kerst. 

ERNST VEEN is marketing manager bij Tesorion. Hij heeft het 
veel over innovatie, cybersecurity, cloudcomputing, 
cyberresilience en security-awareness.


